Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op
maandag, 26 januari 2015.
Locatie: clubhuis ’t Hart.
Aanwezige bestuursleden: Wim Rohaan, Jeannette Weber,Willeke de Kok, Bertus Jansen en
Kees van der Tak.
Aanwezige leden: 26
Afwezig met kennisgeving: Mieke de Bakker, Henk en Marion van Holland, Mart en Jeanne
Jansen en tot slot Leen en Corrie van Ee, die in hun afscheidsbrief schrijven dat “Harten”altijd
een speciale plek in hun hart zal houden.
OPENING
De voorzitter opent de 67ste ALV en heet iedereen welkom. Dit jaar zijn er minder leden
aanwezig op de vergadering dan vorig jaar. De voorzitter memoreert het overlijden van René
Barends.
De voorzitter bedankt de vrijwilligers voor het vele werk. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich
natuurlijk altijd aanmelden.
2014 was een goed tennisjaar en we hebben de exploitatie 2014 positief afgesloten.
We hebben 19 nieuwe leden vanuit ‘Renkum beweegt’ en het Galmproject.
Na opzeggingen zijn er per saldo 5 leden bijgekomen.
NOTULEN
De notulen van de ALV 27 januari 2014 worden goedgekeurd met dank aan Jeannette Weber.
INGEKOMEN STUKKEN
Een verzoek van onze penningmeester Willeke de Kok of in afwijking van de statuten de
ALV voortaan in februari mag plaatsvinden. Dit in verband met de drukke werkzaamheden
rond de feestdagen en de korte voorbereidingstijd voor de afsluiting van het jaar.
Dit voorstel wordt door de leden goedgekeurd.
De nieuwe datum wordt afhankelijk van de vakantie ingepland.
.
JAARVERSLAG 2014 secretaris (zie Hartslag januari 2015); goedgekeurd.
Wel maakt Hennie Bäcker een opmerking. Introductietoernooi van nieuwe leden is niet
doorgegaan.
De voorzitter bedankt Jeannette voor het maken van het jaarverslag 2014.
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 penningmeester (zie Hartslag januari 2015).
De voorzitter geeft een toelichting op het financiële jaarverslag.
De proefleden brengen 1000 euro meer op aan contributie.
We proberen zoveel mogelijk de adverteerders te behouden. Het resultaat advertenties was
veel groter dan begroot.
De kantine heeft meer winst gemaakt.
De toernooiopbrengsten zijn verwerkt in de competitiebijdrage.
De erfpacht wordt niet geïnd.
We reserveren 50.000 euro voor nieuwe tennisbanen (over circa 8 jaar of eerder).
Door minder afschrijving op de banen is het niet nodig om de contributie te verhogen en die
blijft 125 euro.
LTC Harten is nog steeds een gezonde club zonder tekorten en schulden.
De vergadering gaat akkoord met de begroting van 2015.

De financiële stukken zijn door alle leden akkoord bevonden. Veel dank aan Willeke en Kees.
VERSLAG KASCOMMISSIE
Ineke vd Tuin en René Evers hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
De Kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen van de door haar
verrichte werkzaamheden gedurende het boekjaar 2014. De vergadering verleent de
penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid van het jaar 2014.
Ineke van de Tuin stelt zich niet beschikbaar. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet.
In 2015 bestaat de kascommissie uit René Evers en Piet Noordhuis met als reserve Jos van
Megen.
VERKIEZING BESTUUR
Bertus treedt af als voorzitter TC/AC
De voorzitter bedankt Bertus voor de negen jaar, dat hij leiding gaf aan de Activiteiten
Commissie en Technische Commissie. Het bestuur bedankt hem voor de prettige
samenwerking. Als blijk van waardering wordt hem een pen met inscriptie aangeboden.
Dita Oosterhuis wordt gekozen als algemeen bestuurslid.
Verdere kandidaten hebben zich niet aangemeld.
Willeke de Kok was A.I. en nu officieel penningmeester en Kees van der Tak ook nog A.I
neemt zitting in het bestuur als voorzitter onderhoud.
We hebben veel vertrouwen in Willeke, Kees en Dita en we zien een goede samenwerking in
het bestuur met hen tegemoet.
Wim wordt ook herkozen en blijft nog minstens 1 jaar voorzitter. Het bestuur gaat op zoek
naar een opvolger.
VERKIEZING TECHNISCHE COMMISSIE
De leden van de Technische commissie bestaande uit Tonny Peelen, Rinus van de Born en
Ineke van den Abeele worden herkozen. Willy Brienen zal het team gaan versterken.
Dita wordt voorzitter.
De Activiteitencommissie bestaat uit Jan Kluwen en Hendrik Harssema.
De ledenadministratie wordt overgenomen van Dita door Ria Hendriks.
Dita krijgt een handdoek voor haar jarenlange inzet voor de ledenadministratie.
CONTRIBUTIE 2015
De contributie blijft ongewijzigd op € 125.
GOUDEN BOEK
Bertus Jansen wordt in het ‘Gouden Boek’ vermeld als clublid van het jaar 2015.
Als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden die Bertus als voorzitter van de
Technische Commissie en de Activiteiten Commissie op een deskundige en doelmatige wijze
tot stand heeft gebracht.
Zijn naam in koper gegraveerd wordt door hem aangebracht op het bord in het clubhuis.
Bertus bedankt een ieder. Hij heeft de taak altijd met plezier gedaan. Hij vond het een eer en
heeft er veel van geleerd.
In Dita heeft hij een goede opvolger gevonden.
Rinus van den Born wordt toernooileider.
Bertus bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.
LEDENBESTAND
Het ledenaantal In 2014 is de ledenadministratie ook weer verzorgd door Dita Oosterhuis.

Aan 129 leden wordt via de E-mail de rekening van de contributie gestuurd.
Verlaging van de leeftijdgrens heeft het afgelopen jaar 3 leden opgeleverd.
We moeten acties blijven uitvoeren om ons ledental op peil te houden.
VERSLAG COMMISSIES
Alle verslagen worden door de leden goedgekeurd.
HARTSLAG DIGITAAL
De bijlage bij de agenda wordt voorgelezen.
Voorstel aan de leden om het nieuws van LTC in het vervolg digitaal te verspreiden door
middel van een nieuwsbrief en de nieuwsrubriek op de website.
De vergadering geeft zijn goedkeuring.
De adverteerders worden op de hoogte gesteld zodat we hen kunnen aanhouden.
Wij brengen Wally op de hoogte .
Voortaan komt er dus een digitale nieuwsbrief en een papieren versie ligt ter inzage in het
clubhuis. Aan degenen die geen internet hebben wordt een exemplaar gestuurd.
RONDVRAAG
Evert wil graag dat wij meedoen aan NL-Doet. Vele vrijwilligers steken dan de handen uit de
mouwen. Evert zal verdere informatie inwinnen.
Joop Vos vraagt zich af waarom er steeds niet genoeg leden deelnemen aan diverse
activiteiten. Wij zullen per sociale activiteit mensen vragen die gaan lobbyen, de bokkendag
was hierdoor een succes.
Sebastiaan (Trainer) vraagt hoe wij de banen financieren. In Veenendaal huurt men de banen
van de gemeente. Om de 4 jaren worden er 2 banen vernieuwd. Bij ons hebben we geen jeugd
en wij krijgen geen subsidie van de gemeente. Wij zijn niet afhankelijk van de gemeente en
zijn daardoor niet slecht af.
Marion vraagt via Jeannette of er papieren handdoekjes in de toiletten aangeschaft kunnen
worden. In de volgende bestuursvergadering zal aan dit idee aandacht aan besteed worden.
SLUITING
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en stelt voor nog een glas te drinken op
het goede tennisjaar.

